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(O): Orienteringspunkt, (D): Drøftelse, (B): Beslutningspunkt. 

 
690 (B) JL  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 
691 (B) JL 
Godkendelse af referat fra 
19.09.2019 

Godkendt 
 

 
692 (O) 20 min 
Meddelelser 
 
 

Ledelse og medarbejdere: 

• Officielt arrangement den 21.november 
omkring at Birkerød Skole bliver til Apple 
dingstinguised school. Apple USA kommer 
og deltager. 
 

• UVM kommer og afholder et Seminar på 
skolen, hvor vi skal fortælle om, hvordan vi 
arbejde med læring. 
Implementering af vores modtagerhold 
(dansk som andet sprog) er gået rigtig godt. 
Det er en stor støtte at få særlige 
kompetencer ind på skolen. 
 

• Klar til læringsaftenen 
 

• Ferieplanen - godkendt 
 

Elevrådet: 

   

   

 

Skole og Familie 

Birkerød Skole 

Dagsorden og referat af 
 
Skolebestyrelsesmøde 73 
Onsdag d. 13. november 2019 kl. 18.00-21.00 
 

 
Birkerød Parkvej 12 
3460 Birkerød 
www.Birkerødskole.dk 
Dato: 28. august 2019 



 

 

• Er i gang med undersøgelse om elevernes 
oplevelse af adfærd på de sociale medier. 
 

• Vil gerne tale med klasserne om, hvor 
mange, der oplever 
cykeltyverier/cyklehærværk, og hvornår de 
har oplevet det.  

 
Formanden: 

• Der er blevet lavet et høringssvar på 
budget, bl.a. med bemærkning om, at 
budgettet ikke rummede skolestrukturen 

• Skoleforum har holdt møde med Daniel  

• Vi har været involveret i flere skrivelser til 
BSU omkring skolestruktur 

• Næste skoleforum er den 26. nov. Om 
hvordan skolesammenlægning sammen 
med skolelederne, fagforening m.m. 

• HUSK, der er skolebestyrelsesvalg til 
foråret - Man må godt gå i gang med at 
prikke mulige kandidater 
 

Nyt fra forældre på årgangene: 

• Henvendelse vedrørende tunnellen 
 

Nyt fra kommunalbestyrelsen: 
 

693 (D) 70 min. 
Udvalgsarbejde 

Forældresamarbejde 
Input til indhold for arbejdet i udvalget omkring 
forældresamarbejde - Hvordan skal udvalget 
arbejde fremover? Opfølgning fra 
Kontaktforældremødet 
Betina, Kim, Niels, Heidi,  
 
Trivselspolitik 
Udvalget arbejder videre med revidering af 
trivselspolitikken herunder et afsnit omkring 
kommunikation på de sociale medier. 
Jakob, Aksel, Christina,  

694 (O)Orientering omkring 
implementering af Aula, herunder 
hjemmeside. 60 min. 
 
Princip udarbejdelse omkring 
kommunikation 

Se vedhæftet. 
 
Præsentation af hjemmesiden. 
 
Drøftelse omkring, hvad princippet skal indeholde: 
  
Princippet skal udtrykke, hvor man kommunikere 
hvad og til hvem?  
Generelt har vi god kommunikation mellem skolen 
og forældrene. Men skolen oplever hos enkelte 
forældre en udvikling i kommunikationen, og tonen 
overfor lærerne. 
 
Forældre har et ønske om, at bliver ringet op, når 
det er svære ting om ens barn, der kommunikeres.  
 



 

 

Behov for en tydelighed omkring, hvor meget og 
hvor ofte skolen forventer, man er på Aula som 
forældre. 
Drøftelse af, hvor meget info, der skal 
kommunikeres, hvad der skal kommunikeres om 
og hvad der skal tages på møder/telefonisk. 
Drøftelse af, hvad og hvordan der kommunikeres 
om forældrene i mellem. 
 
Princippet skal både rumme noget besluttet og en 
ramme for klassens fælles drøftelse af den gode 
kommunikation. 
 
Hvis kontaktforældre eller andre forældre har input 
til drøftelsen, er man velkomne til at kontakte 
medlemmer af skolebestyrelsen frem til 10. 
december, hvor bestyrelsen mødes næste gang. 
 
Princippet: Ledelsen laver et oplæg til drøftelse til 
bestyrelsens møde i december  

 
695 (D) 20 min 
Høringssvar skal udarbejdes 
omkring ny styrelsesvedtægt 
 

Se vedhæftet. 
 
Input til høringssvar -  
 
bekymring for indførelse af forældreråd på de 
sammenlagte skoler. Erfaringen hos vores 
bestyrelse fra netop forældreråd i 
dagsinstitutionerne er, at rådet bare var reduceret 
til festudvalg. Og at man bare var et organ, der 
skulle informeres. Ikke høres. 
 
Bekymring for at en skole, der skal samles, vil få 
sværere ved at blive en samlet skole, hvis man har 
et forældreråd på hver matrikel. Fællesskabet vil 
blive styrket ved at fokusere på den fælles 
bestyrelse. 
 
Elevens stemme for de små, er glemt, når der kun 
er krav om elevråd fra 5. og op. 
 
Det fælles elevråd mangler en uddybelse af, hvad 
det vil sige at være bindeled. 
  
Tilslutning til at skoleforum udvides med elevråd, 
medarbejdere m.m. 
 
 

 
696 (D) JL /5 min 
Evt. 

 
 

 

Kommende skolebestyrelsesmøder (18-21): 
Tirsdag 08.10.19 – Kontaktforældremøde 
Onsdag 13.11.19 



 

 

Tirsdag 10.12.19 
Tirsdag 14.01.20 
Torsdag 20.02.20 
Onsdag 18.03.20 
Torsdag 16.04.20 
Onsdag 13.05.20 
Torsdag 11.06.20 kl. 19-21 inkl. spisning 

 
 
Kommende møder i Skoleforum (16-19): 


